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1

Czy proponowane działania i rozwiązania 
pozwolą na poprawę efektywności korzystania z 
zasobów oraz czy przyczynią się do zarządzania 
popytem na te zasoby?

2
Czy proponowane rozwiązania przyczynią się do 
zastępowania wykorzystywania zasobów 
nieodnawialnych zasobami odnawialnymi?

3

Czy proponowane rozwiązania przyczynią się do 
tworzenia podmiotom gospodarczym warunków 
do uczciwej konkurencji w dostępie do 
ograniczonych zasobów środowiska i możliwości 
odprowadzania zanieczyszczeń?

4

Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań sprzyjać będzie harmonizacji celów 
ochrony środowiska z działaniami w innych 
sektorach?

5

Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań prowadzić będzie do 
prośrodowiskowych zmian w strukturze 
gospodarki?

6

Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań prowadzić będzie do upowszechniania 
stosowania prośrodowiskowych technologii i 
promowania wszelkich form zarządzania 
środowiskowego?

7

Czy proponowane działania i rozwiązania 
odnoszące się do rozwoju gospodarki wspierać 
będą proekologiczne gałęzie przemysłu, a także 
czy będą sprzyjać ekoinnowacyjności?

8

Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań sprzyjać będzie zrównoważonemu 
rozwojowi transportu i promocji proekologicznych 
jego form?

9

Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań sprzyjać będzie zrównoważonemu 
rozwojowi turystki, w tym promowaniu takich 
form turystyki, które minimalizują konieczność 
korzystania z indywidualnych środków 
transportu?

10

Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań przyczyni się do promocji 
efektywności energetycznej i rozwoju 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii?

11
Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań wpłynie na zmianę stanu środowiska 
w zakresie powietrza atmosferycznego?

12
Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań wpłynie na zmianę stanu środowiska 
w zakresie hałasu i promieniowania?

13

Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań przyczyni się do ograniczania 
zagrożeń związanych z operowaniem 
niebezpiecznymi materiałami i substancjami 
chemicznymi?

14

Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań pozwoli na zrównoważone 
gospodarowanie zasobami w rolnictwie i 
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz 
czy przyczyni się do rozwoju przyjaznych dla 
środowiska form rolnictwa i do wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarów wiejskich?

15
Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań wpłynie na zmianę stanu środowiska 
w zakresie gleb i powierzchni ziemi?

16
Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań pozwoli na zrównoważone 
gospodarowanie zasobami w leśnictwie?

17

Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań wpłynie na zmianę stanu środowiska 
w zakresie przyrody ożywionej oraz czy pozwoli 
na zrównoważone gospodarowanie zasobami 
przyrody oraz ochronę walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych, w tym na ochronę walorów 
obszarów Natura 2000? 

18

Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań wpłynie na zmianę stanu środowiska 
w zakresie wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz pozwoli na zrównoważone 
gospodarowanie zasobami wodnymi i 
ekosystemami wodnymi i od wody zależnymi?

19

Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań sprzyjać będzie zrównoważonemu 
gospodarowaniu przestrzenią oraz przyczyni się 
do poprawy ładu przestrzennego?

20

Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań sprzyjać będzie zrównoważonemu 
rozwojowi terenów zurbanizowanych, w tym 
wykorzystywaniu i modernizacji istniejącej 
zabudowy?

21

Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań będzie miała wpływ na zdrowie ludzi 
oraz przyczyni się do propagowania zdrowia 
środowiskowego?

22
Czy proponowane działania i rozwiązania 
przyczynią się do wzmocnienia i rozwoju 
proekologicznej świadomości społeczeństwa?

23

Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań przyczyni się do propagowania 
prośrodowiskowych zmian wzorców konsumpcji i 
produkcji?

24
Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań pozwoli na ochronę i optymalne 
wykorzystanie istniejących wartości kulturowych?

25
Czy realizacja proponowanych działań i 
rozwiązań będzie powodowała oddziaływania 
transgraniczne?
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